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List otwarty brytyjskich lekarzy: 

Zdrowie i bezpieczeństwo Wi-Fi (bezprzewodowego dostępu do Internetu) i telefonów 

komórkowych 

 

Pragniemy podkreślić nasze zaniepokojenie w sprawie bezpieczeństwa działania 

promieniowania mikrofalowego z technologii bezprzewodowej, zwłaszcza dla grup szczególnie 

narażonych, takich jak dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby z zaburzeniami zdrowia. 

Rośnie obawa, że chroniczne (długotrwałe) narażenie na promieniowanie o częstotliwości 

radiowej / mikrofalowej z bezprzewodowych technologii powoduje uszkodzenia, szczególnie 

uszkodzenia genetyczne, uszkodzenia funkcji poznawczych, raka i zmniejszenie płodności. 

Znane są już dowody na związek między używaniem telefonów komórkowych a rakiem mózgu. 

Zostało to uznane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) -  zespół znakomitych 

naukowców, który w 2011 roku sklasyfikował promieniowanie o częstotliwości radiowej jako 

"prawdopodobnie rakotwórcze". 

 

Co więcej, lekarze napotykają znaczną i rosnącą liczbę osób prezentujących szereg ostrych 

(krótkotrwałych) objawów spowodowanych bezprzewodowym promieniowaniem, w tym bóle 

głowy, kołatanie serca, wysypka, zmęczenie, zaburzenia snu, alergie, problemy z pamięcią i 

koncentracją. 

Międzynarodowe agencje medyczne uznały dowody na szkodliwość (patrz załączony wykaz), 

ale może potrwać wiele lat, zanim te orzeczenia znajdą odzwierciedlenie w polityce zdrowia 

publicznego. Ta kontrowersja jest powszechną cechą naukowego zrozumienia, gdy narażenia 

środowiskowe są nowe. 

Z nowymi technologiami i substancjami często wiąże się konflikt naukowy, który może trwać kilka 

dziesięcioleci, zanim osiągnięte zostanie porozumienie. Naciski komercyjne często opóźniają 

akceptację zagrożeń dla zdrowia, nawet jeśli dowody naukowe są przekonujące. W przypadku 

tytoniu, azbestu, promieni X i benzyny ołowiowej, na przykład, zajęło to kilkadziesiąt lat zanim 

szkody zostały ustalone i zaakceptowane przez agencje ochrony zdrowia, a podczas tych lat, miliony 

ludzi zachorowało i zmarło w wyniku tego opóźnienia. Teraz, mimo dowodów szkodliwości, 

technologia bezprzewodowa jest szeroko wdrażana. 

Wzywamy agencje zdrowia i społeczeństwo do podjęcia natychmiastowych działań w celu 

zmniejszenia narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej / mikrofalowej. Jest to 
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szczególnie ważne w przypadku dzieci, które są fizjologicznie bardziej podatne na tę ekspozycję, a 

nad którymi obowiązek pilnowania mają dorośli. Zdrowie dzieci należy umieścić ponad wygodami 

i korzyściami handlowymi. Dzieci nie powinny używać telefonów komórkowych, z wyjątkiem 

nagłych przypadków, WiFi należy zastąpić alternatywnym internetem przewodowym w 

szkołach i innych placówkach, gdzie dzieci spędzają dużo czasu. 

Z poważaniem, 

 

Orzeczenia międzynarodowe: 

1. W 2011 r panel naukowy Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Badań 

nad Rakiem (IARC), oceniła wszystkie dowody na kancerogenezę (nowotworzenie) i 

zaklasyfikowała promieniowanie elektromagnetyczne z telefonów komórkowych i Wi-Fi jako 

czynnik potencjalnie rakotwórczy (klasa 2B). 

2. Rada Europy wezwała państwa członkowskie do podjęcia działań w celu zmniejszenia 

narażenia na działanie pól elektromagnetycznych i dała pierwszeństwo przewodowym 

połączeniom internetowych dla dzieci, zwłaszcza w szkołach i klasach. 

www.ssita.org.uk
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Zgromadzenie Parlamentarne oznajmiło, że "Zgromadzenie wyraża ubolewanie, że pomimo 

wezwania do przestrzegania zasady ostrożności i mimo wszelkich zaleceń, deklaracji i wielu 

biegłych i legislacyjnych postępów, nadal jest brak reakcji na znane lub nowe środowiskowe i 

zdrowotne ryzyko i systematyczne opóźnienia w przyjmowaniu i wdrażaniu skutecznych środków 

zapobiegawczych. Oczekiwanie na niezbite dowody naukowe i kliniczne przed podjęciem działań, 

aby zapobiec dobrze znanym zagrożeniom, mogą doprowadzić do poniesienia bardzo wysokich 

kosztów: zdrowotnych i ekonomicznych, jak miało to miejsce w przypadku azbestu, benzyny 

ołowiowej i tytoniu." 

3. Raport BioInitiative, zaktualizowany w 2012 roku przez 29 naukowców, stwierdza, że efekty 

biologiczne są jasno określone i występują na bardzo niskich poziomach narażenia na działanie 

pól elektromagnetycznych i promieniowania radiowego po zaledwie kilku minutach ekspozycji z 

masztu telefonii komórkowej (wieże gsm), Wi-Fi, oraz  wireless utility ‘smart’ meters (to takie 

„mądre” urządzonka, dzięki którym nie trzeba wchodzić do mieszkania, by spisać licznik, bo to 

urządzenie robi to na odległość – czyta pomiar z licznika za pomocą technologii bezprzewodowej). 

4. Amerykańska Akademia Medycyny Środowiskowej stwierdziła w 2012 w Position Paper, że 

"Wiele badań potwierdziło korelacje ekspozycji na fale radiowe z chorobami takimi jak rak, 

choroby układu nerwowego, zaburzenia rozrodcze, zaburzenia układu odpornościowego i 

nadwrażliwość elektromagnetyczną". 

6. Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy na rzecz środowiska (ISDE) i Irlandzkie 

Stowarzyszenie Lekarzy Środowiska (IDEA) oznajmiają, że "są wystarczające dowody 

naukowe uzasadniające bardziej rygorystyczną kontrolę poziomu i rozmieszczenia 

promieniowania elektromagnetycznego [EMR]. Wspólne oświadczenie i zalecenia są częścią 

wezwania ekspertów medycznych i naukowych na rzecz bezpiecznych technologii w szkołach." 

5. Raport Bezpieczne Szkoły 2012 zawiera wypowiedzi różnych lekarzy i stowarzyszeń 

medycznych podnoszące obawy narażenia dzieci na działanie pól elektromagnetycznych z Wi-Fi i 

innych technologii bezprzewodowych. 

Zobacz [po angielsku]: http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf  

tłumaczenie na j. polski: Ewa, dla Stowarzyszenia STOPZET www.stopzet.org    
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